Aktualności - 4 numer dwumiesięcznika e-mentor
13 kwietnia br. ukazał się 4 numer dwumiesięcznika e-mentor. Jest on bogaty w artykuły z zakresu eedukacji. Czytelnicy mogą również zapoznać się z materiałami o tematyce kształcenia ustawicznego, ebiznesu oraz zarządzania wiedzą.
W zakresie problematyki e-learningu podejmujemy tematykę komputerowych gier
edukacyjnych. Jeden z artykułów prezentuje projekt internetowej gry edukacyjnej
UniGame, która jest wykorzystywana w kształceniu studentów na poziomie
akademickim. Autorzy drugiego artykułu zwracają uwagę na edukacyjny aspekt
popularnych gatunków gier komputerowych.
Innym, równie ważnym tematem z zakresu e-edukacji, poruszanym na łamach ementora, jest problematyka nauczania języków obcych online. Autorka opisuje
kompetencje nauczyciela, potrzebne do prowadzenia zajęć online. Charakteryzuje
również problemy studentów w kształceniu w takim trybie.
Kolejny raz mamy możliwość zapoznania się z działalnością SGH na polu e-learningu. Tym razem jeden z
nauczycieli, aktywnie wykorzystujących platformę e-sgh, dzieli się na łamach e-mentora swoim
doświadczeniami z zakresu e-edukacji.
Także inne działy pisma zawierają bardzo interesujące materiały. Zachęcam do zapoznania się z artykułem
dotyczącym procesu ustawicznego kształcenia zawodowego. Szeroko poruszana w numerze jest również
problematyka zarządzania wiedzą. Mamy także okazję zapoznać się z artykułem nt. open source, który
reprezentuje dział e-biznesu.
Zgodnie z deklaracją z poprzednich wydań, coraz bardziej otwieramy się na współpracę ze studentami. W
bieżącym numerze mamy sposobność zaznajomienia się z dwoma artykułami autorstwa studentów SGH.
Jeden z nich, dotyczącym portalu Centrum Wiedzy, szeroko opisuje studencką działalność w zakresie
popularyzowania specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania. Chciałbym serdecznie zaprosić
studentów, koła naukowe i organizacje studenckie do dalszej współpracy.
Nowością na stronie internetowej czasopisma www.e-mentor.edu.pl jest możliwość komentowania
poszczególnych artykułów. Gorąco namawiam do aktywnej dyskusji na tematy poruszane w materiałach
publikowanych w piśmie. Zachęcam również do wyrażania swoich opinii na forum dyskusyjnym.
Tradycyjnie już, dziękuję czytelnikom za opinie dotyczące pisma oraz liczne wizyty na stronie internetowej
e-mentora. Z pierwszymi czteroma numerami czasopisma, w wersji tradycyjnej i drukowanej, zapoznało się
przeszło 12 tys. osób.
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